gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK
Dyrektor

Wręczenie Odznak Honorowych WIM

Szanowni Państwo,
Odznaka Honorowa WIM jest ustanowionym blisko dwie dekady temu wyróżnieniem –
najwyższą formę podziękowania instytutu wobec jego pracowników. Możliwie najbardziej
czytelnym sposobem wyrażenia przez społeczność jednostki uznania w godnej, indywidualnej
formie.
Nie ma więc przypadku w tym, że pomimo rygorów pandemicznych dotyczących sposobu oraz
warunków organizacji spotkań dzisiejsza uroczystość odbywa się w tym właśnie miejscu
i czasie. Dla Kapituły Odznaki Honorowej, w nie mniejszym stopniu również dla mni e,
oczywistym było, że okoliczności w jakich od blisko dwóch lat funkcjonuje nasz instytut są tymi
szczególnymi, kiedy przymioty pracownika takie jak: uczciwość, zaangażowanie oraz oddanie
lepszej sprawie jaką jest troska o przyszłość i dobre imię Wojskowego Instytutu Medycznego
mają dziś szczególne znaczenie. Wymagają niebanalnego podkreślenia i wyróżnienia, ujęcia
w format dumy oraz szczególnego uznania.
Z tego miejsca za wszystko dobro jakiego Państwo dokonaliście dziękuję – w imieniu własnym,
Kapituły Odznaki Honorowej, jak i całego instytutu, który mam zaszczyt formalnie
reprezentować.
Dziękuję Państwu, każdemu z osobna, również za to, że zarówno w poprzednich latach, jak
i w czasie największej – związanej z obecną pandemią próby potrafiliście uwolnić w sobie
pokłady dodatkowej empatii i odpowiedzialności. Równie właściwe są kierowane w Państwa
stronę wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za osobiste poświęcenie. Każdy z tu
obecnych bowiem, bez wyjątku, jest cichym bohaterem wyboru, gdzie często dobro własne
ustępowało miejsca nadrzędnym w danej chwili interesom ogółu – potrzebom instytutowej
społeczności.
Jednocześnie życzę Państwu – wszystkim wyróżnionym – aby dzisiejsza nagroda zbudowała
w Was w pełni zasłużone poczucie satysfakcji, spełnienia, radości i uznania. Tak dla osiągnięć
zawodowych, jak i tych pochodzących z każdej innej – bez wyjątku – sfery życia.
Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania,
(-) gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
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